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: dyscyplina czy przyzwalanie? 

Dlaczego panuje obecnie takie zamieszanie w kwestii dyscypliny? Czy naprawdę trudno 

jest właściwie wychować nasze dzieci? 

Rodzice są zakłopotani, ponieważ nauczono ich nielogicznego i nie sprawdzającego się w 

praktyce podejścia do kierowania dziećmi. Autorytety w tych sprawach uznają filozofię 

przyzwolenia, która sprzeciwiała się samej naturze dzieci. Niech będzie mi wolno podać 

przykład. W książce dla rodziców podaje się pytania zadawane pediatrze i jego odpowiedzi. 

Rodzice: Co trzeba zrobić, gdy rozgniewane dziecko trzaśnie drzwiami przed nosem? 

Pediatra: Cofnąć się. Nic nie robić, dopóki nie będzie się miało pewności, że gniew dziecka 

ostygł. Nie ma sensu dyskutować z zagniewanym dzieckiem. Kiedy będzie już w dobrym 

nastroju, wyjaśnij mu jak niebezpieczne może być trzaskanie drzwiami. Opisz mu, jak utracić 

można palec przy zatrzaśnięciu drzwi. Kilka podobnych rozmów powinno wyleczyć dziecko ze 

zwyczaju trzaskania drzwiami. 

Z mojego punktu widzenia odpowiedź ta jest niewłaściwa. Autor nie rozumie, że zamykanie 

drzwi nie jest istotną kwestią w tej sprawie. Przeciwnie, dziecko demonstrowało swój sprzeciw 

wobec autorytetu rodziców i za to powinno ponieść odpowiedzialność. Zamiast tego, mówi 

się rodzicowi, aby czekał na dobry nastrój dziecka (takie czekanie może trwać nawet tydzień) i 

wtedy dopiero z nim rozmawiać o niebezpieczeństwach związanych z trzaskaniem drzwiami. 

Wydaje się jasne, że dziecko prosiło rodzica o akceptację swojego wyzwania, ale ten był w 

innym pokoju i liczył do dziesięciu, aby się opanować. Życzymy mu wszyscy dużo szczęścia 

przy następnym spotkaniu. 

Jak stwierdziłem, wielcy dawcy rad rodzicom zawiedli, gdy chodzi o podanie propozycji 

działania skutecznego w sytuacji występowania celowego oporu. W sytuacji opisanej wyżej, co 

ma robić matka do chwili, gdy jej synowi ostygnie gniew? Co robić, gdy zacznie niszczyć meble 

lub pisać na zatrzaśniętych drzwiach? A co, jeśli zacznie mówić brzydkie wyrazy? Jak widać, 

jedynym narzędziem, proponowanym przez autora, jest opóźnione w czasie tłumaczenie. A jak 

każda matka wie, tłumaczenie jest praktycznie nieskuteczne w odpowiedzi na gniew i brak 

szacunku. 

Przyzwalanie jest terminem względnym. Jak Pan je wyjaśnia? 

Gdy używam terminu przyzwolenie odnoszę go do braku efektywnej władzy rodzicielskiej, 

dającej dziecku w rezultacie możliwość przekraczania granic postępowania. Słowo to 

przedstawia brak szacunku, opór i ogólny chaos, pojawiający się przy braku kierownictwa ze 

strony dorosłej osoby. 

Czy uważa Pan, że współcześni rodzice zaczynają bardziej dostrzegać znaczenie 

dyscypliny? Czy czas przyzwalania minął? 
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Rodzice, którzy próbowali metody skrajnego przyzwalania, dostrzegli swoją porażkę (w 

większości). Niestety, rodzice ci, będą wkrótce dziadkami i świat mało zyska z ich 

doświadczenia. Bardziej martwi mnie jednak rodzaj dyscypliny, jaką będzie posługiwało się 

nowe pokolenie. Wielu z tych młodych rodziców nie wie co to jest właściwa dyscyplina. Nie 

mieli wzoru, a poza tym, często odcinali się od najlepszych źródeł informacji, przysięgając, że 

nie można wierzyć nikomu powyżej trzydziestki. 

Niektórzy rodzice czują się winni żądając szacunku od swoich dzieci, ponieważ jak sądzą, 

jest to pośrednia droga do wywoływania u siebie uczucia siły i ważności. Co Pan o tym 

myśli? 

Nie zgadzam się z tym. Bardzo ważne jest, aby dziecko szanowało rodziców, ponieważ ten 

stosunek stanowi podstawę dla jego postawy wobec innych ludzi. Pogląd dziecka na autorytet 

rodziców staje się kamieniem węgielnym jego późniejszego poglądu na autorytet szkoły, prawa, 

ludzi z którymi będzie pracował i społeczeństwa w ogólności. 

Jeśli się chce, aby dziecko zaakceptowało nasze wartości, gdy osiągnie wiek młodzieńczy, 

musimy być godni szacunku we wcześniejszych latach. Jeśli dziecku wolno lekceważyć 

rodziców w ciągu pierwszych piętnastu lat, uparcie podważać ich autorytet. Śmiać się im w 

twarz, to rozwinie się w nim naturalna pogarda dla nich. „Głupi tata i mama. Mogę ich owinąć 

wokół małego palca" — dziecko nie musi wypowiadać tych słów, ale będzie czuło ich sens za 

każdym razem, gdy przechytrzy dorosłych lub w konfrontacji z nimi wygra. Później 

prawdopodobnie zademonstruje brak szacunku w bardziej jawny sposób. Jego rodzice nie 

zasługują na szacunek i nie potrzebuje identyfikować się z tym wszystkim, co sobą reprezentują. 

Odrzuca każdy element ich filozofii życiowej. Ten czynnik jest szczególnie ważny dla 

chrześcijańskich rodziców, którzy chcą przedstawić dzieciom swoją koncepcję Boga. Najpierw 

muszą pokazać siebie. Jeżeli nie są godni szacunku, wtedy ani ich religia, ani ich normy 

moralne, ani ich ojczyzna, ani wszelkie inne wartości nie są tego godne. Tak powstaje „przepaść 

pokoleniowa". Rozwija się ona nie z braku porozumienia; bo przecież mówimy w przybliżeniu 

tym samym językiem. Mark Twain powiedział kiedyś o Biblii: „Nie męczą mnie sprawy, których 

nie rozumiem, ale te, które rozumiem!". Podobnie, nasze trudności między pokoleniowe 

wynikają bardziej z tego co rozumiemy w procesie porozumiewania się, niż w pomieszaniu sensu 

słów. Konflikt między pokoleniami realizuje się w załamaniu wzajemnego szacunku i przynosi 

wiele bolesnych następstw. 
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